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LAGUTSKOTTJ<.;TS betänkande NQ 23/1948 med anled.-

ning av land skapsnämndens ·framställning ti 11 

.Äland.s landsting med förslag ti 11 landskapslag 

angPende . landskapsförvaltningen underlydande ar-

betares i lan0skapet ~lana rätt till hälso-, 

läkar- och sjukhusvård. 
Med anledning av förenämnda framställning, varöver landstinget inbe

gärt lagutskottets utlåta~de, får utskottet vördsammast framhålla följandei 

Statens arbetares rätt till fri hälso-, läkar~ och sjukhusvård är i 

riket icke reglerad genom lagstiftning. Därom har, för så vitt utskottet 

kunnat utröna, i riket icke utfärdats andra bestämmelser än ett statsråds

beslut, fattat den 10 april 1947 på förslag av ministeriet för kommuni~ 

kationsväsendet och allmänna arbetena, vilket b~slut, då det icke grundar 

sig på lag, när som helst kan i samma ordning upphävas. Utskottet har sig 

icke heller bekant, om av~ikten är att i lagstiftningsväg ordna denna 

fråga i riket. Under sådana omständigheter synes det vara betänkligt att 

stifta landskaps lag i ämnet och f astlås a ifrågavarande rättigheter vid 

bestämmelser, vilka i riket när som helst kunna undergå förändringar i 

en eller annan riktning och medföra kompensationssvårigheter. Detta kan 

vara så mycket betänkligare som förenämnda reglemente icke ens är publiM 

cerat i Finlands författningssamling och eventuella ändringar i detsamma 

endast av någon tillfällighet kan komma till landskapets kännedom. 

Dock är det nAturli~t, ~tt ne 8rbetAre, som unnerlyd~ lRndskapsför

valtningen, skola komma i åtnjut::tnde av sR.mma förmåner som statens mot

svarande arbetare. Enligt vad utskottet förstår, har landskapsnämnden 

likväl samma möjlighe.t som statsrådet att utan landskapslag på grund av 

i vanlig ordning fattat beslut utanordna medel för bestridande av hithö-, 

rande kostnader, för vilket ändan ål medel dock bör observeras i budgeten, 
Kompensationsfr.ågan bör icke möta npgra svårtgheter. 

Utskottet får därför för lancstinget vördsammast f'dreslå, 

att landstinget ville förkasta lagförslaget. 

Mariehamn den 17 november 1948. 

På lagutskottets vägnar: 
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Tor Brenning/ 

Närvarande 1 utskottet: Tor Brenningn, ordf., Herman Mattsson, Gunnar Jans-

son, Paul Påvals och Carl Holmqvist (suppleant). 


